
 

Under årskurs 6 har vi jobbat med de olika SO-ämnena olika mycket. Vi har jobbat 
med alla ämnena men lite mindre med samhällskunskap. Nu kommer vi att göra ett 
arbete där du som elev får möjlighet att lära dig mer om valfritt ämne i 
samhällskunskap. Du kommer också få ta del av dina klasskamraters kunskaper.  

Du väljer ett delämne inom samhällskunskap och får det godkänt av mig innan du startar. Det 
kan vara ett kapitel eller ett del av ett kapitel i samhällskunskapsboken, exempel finns nedan. Det 
finns också tips i det centrala innehållet på sidan 3. Vi jobbar med det här under april. Som 
avslutning ska du förbereda och genomföra en redovisning med keynote. Den redovisningen ska 
vara mellan 2-5 minuter lång. Du ska också skriva tre frågor till ett kahoot. Dessa frågor ska vara 
relevanta, alltså vara viktiga och man ska kunna svara på dem genom att lyssna på din 
redovisning. Se vidare beskrivning på sida 2.  

Som avslutning av terminen blir det ett avsnitt med ekonomi och prao och fyra lektioner med det 
viktigaste i respektive ämne. (Preliminära planerings. 6) 
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A R B E T E T  P Å G Å R  V.  1 5 - 1 8  I  6 A  O C H  6 B
SAMHÄLLSKUNSKAP

Slutet av SO för den här gången  
med början i en fördjupning i 

Kapitel Delar av kapitlet

Lag och rätt
Lagboken       Straff  

Advokater/jurister      Fängelse          
Domstol         Hur skapas en lag?

Massmedia

TV            Radio 
Tryckfrihet      Yttrandefrihet 
Tidningar        Etiska regler 

Reklam       Källkritik

Demokrati

Demokrati            Diktatur  
Kommun      Landsting 
Riksdag        Regering 

EU       Minoriteter i Sverige      
Mänskliga rättigheter     Barnkonventionen



 

1. Välj ämne och få det godkänt av mig. 

2. Fundera på vad det  du vill lära dig?  
Skriv ner mellan 3 frågor som du ska svara på. 

3. Hitta fakta för att besvara frågorna - börja med läroboken, SO-rummet på in-

ternet har också bra fakta. Se om du eller jag har någon bra bok. Kom ihåg att 

skriva upp alla källor du använder.  

4. Fundera själv. Finns det något som du kan tycka är bra och dåligt med det du 

skrivit om? Får ämnet några konsekvenser för samhället? Ta med det i  
redovisningen. 

5. Gör en keynote till redovisningen. Försök blanda text och bilder. Kom ihåg att ha 

en keynote-sida med källor. Fundera också på varför du har valt dessa källor. 

Kom ihåg att använda dina egna ord både när du pratar under redovisningen 

och på keynoten, se till att du vet vad alla ord betyder. 

6. Träna på att att redovisa.  

7. Fundera ut 3 frågor som man kan svara på om man lyssnat på din redovisning. 

Det ska vara relevanta frågor. Maila frågorna, 4 svarsalternativ/fråga och rätt 

svar till mig, så sätter jag ihop ett kahoot av frågor. 

Det är viktigt att du är beredd att redovisa den 25 april (6B) och 27 april (6A).  
I vilken ordning ni ska redovisa kommer ni få reda på innan.  
Glöm inte att fråga om du kör fast! 

Lycka till! 

/Teresia 

teresia.lenngren@vasaskolan.net 

SAMHÄLLSKUNSKAP
Hur ska du göra?



 

C E N T R A L T  I N N E H Å L L  I  S A M H Ä L L S K U N S K A P  

SAMHÄLLSKUNSKAP
Exempel på fördjupningsområde

CENTRALT INNEHÅLL I SAMHÄLLSKUNSKAP ÅRSKURS 4-6
Individer och gemenskaper  
* Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.  
* Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.  
* Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella  
minoriteternas rättigheter. 

Information och kommunikation  
* Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet 
och könsroller framställs i medier och populärkultur.  
* Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt 
förhållningssätt. 

Rättigheter och rättsskipning  
*Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet 
och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.  
* De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets  
rättigheter i enlighet med barnkonventionen. 

Samhällsresurser och fördelning  
* Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.  
* Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat  
använder skattepengarna till.  
* Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker 
till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom. 

Beslutsfattande och politiska idéer  
*Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till 
exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut.  
*Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika upp-
drag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven. 



 

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det 
genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska  
strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband 
inom olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett 
i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla  
resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, 
dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka. 

Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då 
enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven  
värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla  
resonemang och till viss del underbyggda argument. Eleven redogör för innebörden 
av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad  
rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.

Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska 
beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur 
demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära  
sammanhang. Eleven kan söka information om samhället och använder då olika  
källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informatio-
nens och källornas användbarhet.

KUNSKAPSKRAV FÖR BETYGET E I SAMHÄLLSKUNSKAP 

K U N S K A P S K R A V  I  S A M H Ä L L S K U N S K A P

SAMHÄLLSKUNSKAP
Bedömning 



 

SAMHÄLLSKUNSKAP
Preliminär planering

Som vanligt är det här en preliminär planering som kan förändras. Men då vet 
du tanken med lektionen redan nu så du kan ta igen det du missat om du är 
borta någon lektion. Ev. kommer du också ha möjlighet att jobba med detta 
under någon torsdags-lektion. Under den här perioden kommer vi inte ha några 
läxor utan istället är du ansvarig att se till att redovisningen är klar i tid och att 
du jobbar hemma om du känner att du inte kommer hinna klart. I planeringen 
finns tips på hur långt du bör ha kommit och vad du borde jobba med hemma. 

Vecka Mån Tis Ons 6B 
Fre 6A Läxa

15 Välj ämne  
+ sök fakta NP i matte Svara på fråga 1 + 2 Svara på 

fråga 1 + 2

16 Svara på 
fråga 3

Egna tankar 
kahoot-frågor

Förbered 
redovisningen

Svara på 
fråga 3

17 Förbereda 
redovisning 

Praktisk- 
estetisk dag Redovisning Förbereda 

redovisning

18 Lov Lov NP i engelska

Förbereda 
redovisning 
- de som är 

kvar

19 Redovisning



SISTA VECKORNA I SO
Preliminär planering

Vecka Mån Tis Ons 6B 
Fre 6A Övrig

19
Ekonomi (6A) 
Geografi på 35 

min (6B)

Ekonomi (6B) 
Lov (6A)

20 Studiedag Ekonomi Prao (6B) 
Ekonomi (6A)

PRAO för 6A 
och 6B 

onsdag + 
torsdag

21
Geografi på 
40 min (6A) 

Ekonomi (6B)

Religion på 
några minuter

Idrottsdag (6B) 
Samhällskunskap 

på 80 min (6A)

Idrottsdag för 
6A och 6B på 

onsdagen

22 Historia på  
40 min Orientering

Samhällskunskap 
på 65 minuter (6B) 

Film (6A)

23 Film (6A) 
??? (6B) Vasadagen Lov (6B) 

Film (6A)

24 Elevrådets 
dag

Övningsdag - 
lektioner ???

Skolavslutning 
(6B) 

Sommarlov (6A)

Sedan har vi några lektioner kvar… 
Men lägg inte ner för det finns fortfarande möjlighet att visa vad du kan!


